DOTAZNÍK PRE ABSOLVENTOV FBP SPU
Prosíme Vás o vyplnenie tohto anonymného dotazníka. Otázky si pozorne
prečítajte a odpovedajte na ne zakrúžkovaním, resp. dopísaním vlastného
názoru. Vyplnený dotazník zašlite na adresu D-FBP SPU. Ak máte záujem
o elektronické zaslanie dotazníka, môžete si ho vyžiadať u Ing. D. Kozelovej,
PhD. na e-mailovej adrese: dagmar.kozelova@uniag.sk.
Vopred ďakujeme za prejavenú spoluprácu.
Charakteristika respondenta
1. Základná charakteristika:
2. Rok ukončenia štúdia:
a/ 2007
b/ 2008

a/ muž
c/ 2009

b/ žena
d/ 2010

3. Ste absolventom inžinierskeho študijného programu:
a/ Biotechnológie
b/ Technológia potravín
c/ Aplikovaná biológia
4. Forma štúdia:

a/ denná

b/ externá

5. Trvalé bydlisko máte v okrese (doplňte): ......................................
Respondent na trhu práce
6. Ekonomická aktivita respondenta:
a/ zamestnaný/a
b/ študent
c/ podnikateľ
d/ nezamestnaný/á
7. Prejavil/a ste po skončení štúdia na SPU záujem o absolventskú prax?
a/ áno
b/ nie
8.

Po skončení štúdia ste využili možnosť nastúpiť na absolventskú prax
(mzda hradená úradom práce ÚPSVaR) v zamestnávateľskej organizácii
v rozsahu 6 mesiacov?
a/ áno
b/ nie

9. Pracujete na Slovensku?
a/ áno
b/ nie (uveďte krajinu): ....................................
10. Pracujete v okrese: ............................................................

12. Pracujete v organizácii, v ktorej ste absolvovali odbornú prax počas štúdia?
a/ áno
b/ nie
13. V ktorom odvetví ekonomickej činnosti (OKEČ) pracujete?
A. poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo
B. rybolov, chov rýb
C. ťažba nerastných surovín
D. priemyselná výroba
E. výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
F. stavebníctvo
G. veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel,
motocyklov a spotrebného tovaru
H. hotely a reštaurácie
I. doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie
J. finančné sprostredkovanie
K. nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti
L. verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
M. školstvo
N. zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
O. ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby
P. súkromné domácnosti s domácim personálom
Q. exteritoriálne organizácie a združenia
9. Pracujete v odvetví Výroba potravín a nápojov (kód 15 000)?
Ak áno, vyznačte v ktorom.
Kód
15 100
15 200
15 300
15 400
15 500
15 600
15 700
15 800
15 900

činnosť
Výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových
výrobkov
Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
Výroba hotových krmív
Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
Výroba nápojov

10. Vaša pozícia na pracovisku si vyžaduje vzdelanie:
a/ vysokoškolské inžinierske
b/ stredoškolské
c/ iné ....................................................

11. Pozícia na pracovisku:
a/ vrcholový manažment
b/ samostatný pracovník
c/ stredný manažment
d/ odborný asistent
e/ operačný manažment
f/ doktorand
g/ iné (uveďte) ....................................................................................
12. Dochádzate za prácou?
a/ do 20 km
c/ od 51 do 100 km
e/ od 151 do 200 km

□ nie □ áno
b/ od 21 do 50 km
d/ od 101 do 150 km
f/ nad 200 km

13. Vyznačte po akej dobe po skončení štúdia na FBP SPU ste nastúpili
do prvého pracovného pomeru (mzda hradená zamestnávateľom).
a/ do jedného mesiaca
b/ do 2 mesiacov
c/ do 3 mesiacov
d/ do 4 mesiacov
e/ do 5 mesiacov
f/ do 6 mesiacov
g/ do 7 mesiacov
h/ do 10 mesiacov
i/ do 12 mesiacov
j/ ešte som nenastúpil/a
18. V prípade, že ste nezamestnaný/á uveďte do akej vzdialenosti ste ochotný/á
dochádzať za prácou:
a/ do 20 km
b/ od 21 do 50 km
c/ od 51 do 100 km
d/ od 101 do 150 km
e/ od 151 do 200 km
f/ nad 200 km
g/ nie som ochotný/á dochádzať
h/ som ochotný/á presťahovať sa za
za prácou
prácou
19. Vyznačte Vaše priority pri hľadaní práce.
a/ uplatnenie sa vo vyštudovanom
b/ možnosť odborného rastu
odbore
c/ miesto trvalého bydliska
d/ ohodnotenie práce
e/ pohyblivý pracovný čas
f/ kultúrnosť práce
g/ bezpečnosť a istota práce
h/ zdravotné obmedzenia
20. Vyskytli sa problémy pri hľadaní práce?

a/ áno

b/ nie

21. Vyznačte, s ktorými problémami ste sa pri hľadaní práce stretli.
a/ nedostatok voľných pracovných miest v mieste trvalého bydliska
b/ nedostatok voľných pracovných miest vo vyštudovanom odbore
c/ nezáujem zamestnávateľov o absolventov
d/ nezáujem zamestnávateľov o prácu žien
e/ problémy s nájdením prechodného ubytovania
f/ nutnosť sťahovať sa za prácou
g/ iné ...........................................................................

22. Ste spokojný/á na získanom pracovnom mieste?
a/ áno
b/ nie
23. Uveďte dôvody nespokojnosti v práci.
a/ nízke finančné ohodnotenie
b/ nedostatočné využívanie nadobudnutých vedomostí a zručností
c/ obmedzená možnosť kariérneho rastu
d/ zlé medziľudské vzťahy na pracovisku
e/ nevyhovujúce pracovné podmienky
f/ iné ..............................................................
24. Teoretickú prípravu na FBP SPU považujete za:
a/ postačujúca
b/ čiastočne postačujúca
c/ nepostačujúca
d/ neviem posúdiť
25. Štúdiom nadobudnuté praktické zručnosti (praktickú prípravu)
považujete za:
a/ postačujúce
b/ čiastočne postačujúce
c/ nepostačujúce
d/ neviem posúdiť
26. Absolvovali ste počas štúdia na SPU pobyt v zahraničí?
Áno
a/ študijný (študentské mobility)
b/ študijný s možnosťou pracovať
c/ pracovný
Nie
Ďalšie vzdelávanie
27. Vyznačte aké formy ďalšieho vzdelávania využívate po skončení štúdia
na SPU.
Organizované formy
a/ jazykové kurzy
b/ exkurzie
c/ semináre
d/ konferencie
e/ školenia
f/ doktorandské štúdium
g/ iné (doplňte) .........................................
Forma samoštúdia
a/ svetové jazyky
b/ internet
c/ odborné knihy
d/ odborné časopisy
e/ médiá (televízia, rozhlas)
f/ iné (doplňte) .................................................................................
28. Využívate Vaše zručnosti v komunikácii vo svetových jazykoch?
a/ áno (doplňte jazyky)
b/ nie
aktívne .................................................................................
pasívne ................................................................................

